
ASUSO Oliwax Spezialöl

ASUSO NL Spezialöl
kombinace oleje a vosku

Charakteristika

 prodyšná impregnace na bázi lněného oleje, slunečnicového oleje, světlicového oleje a sojového oleje
 High-Solid systém bez organických rozpouštědel
 vysoká odolnost proti špíně, vodě a opotřebení
 sestává z přírodních olejů a vosků
 ekologický test Öko-Test vydaný 1/2001: výrobek zasluhující doporučení

Vlastnosti

NL Spezialöl se výtečně zapije a vytvoří vysoce zatížitelný, tvrdý a přitom elastický povrch. 
Přírodní povrchová úprava a zabarvení surového nebo louhovaného dřeva, např. parket, korku, schodů, stěn, nábytku i jiných 
dřevěných zařízení ve vnitřním prostředí. 
Podlahy pro běžné i silné zatěžování.
Snadné zpracování, jednoduchá údržba a snadná opravitelnost  dovoluje zařadit bez problémů také do oblasti výrobků pro 
kutily.

Zvláštní výhody výrobku

 neobsahuje žádné účinné ani aromatické látky 
 zapije se velmi dobře díky svojí tekuté konzistenci a vytvoří elasticky tvrdý hedvábně matný povrch
 odpuzuje vodu, velmi dobře vzdoruje domácím chemikáliím a alkoholu a zdůrazní útulný efekt přírodního dřeva
 snadno se zpracuje, netvoří puchýře
 snadné ošetřování a opravy 
 je vhodný pro zdravé bydlení, jelikož zachovává otevřené póry, umožňuje difúzi a nemá elektrostatický náboj, což je 

velmi důležité pro alergiky na prach

Oblasti použití

NL Spezialöl vlastní úplnou deklaraci, to znamená, že všechny obsažené přírodní látky jsou od nás pojmenované a jsou 
zdravotně nezávadné. Alergikům doporučujeme konzultaci s jejich lékařem.

 v bytovém zařízení
Pro parketové i prkenné podlahy, všechny neopracované měkké i tvrdé dřeviny ve vnitřním prostředí. Na mořených 
plochách a exotických dřevech proveďte nejdříve zkoušku povrchové úpravy. Protože je tvrdý, elastický a odpuzuje vodu, 
je vhodný také pro pracovní plochy. 

 v mateřských školkách, školách, útulcích, kancelářích
protože povrch se snadno udržuje a opravuje, odpuzuje vodu a vyhovuje zdravému bydlení s velikým efektem útulnosti.

 u silně zatěžovaných ploch
       je potřebné první ošetření podlahy balzámem ASUSO Oliwax Hartwachs-Balsam

Technická data a zpracování ASUSO NL Spezialöl

Příprava povrchu

Dřevo musí být nasákavé, intaktní (neporušené), bezvadně přebroušené, suché, čisté, beze stop silikonu a prachu. Při 
zpracování musí být dodržena teplota okolí nejméně 12°C. Před velkoplošným použitím vždy proveďte zkoušku povrchové 
úpravy na originálním podkladovém materiálu, abyste se ujistili, že bude dosaženo požadovaného výsledku.
Alergikům doporučujeme nejdříve provést test snášenlivosti podle konzultace s ošetřujícím lékařem.

Po jemném broušení dřeva (1. hrubé broušení zrn. 36-40, 2. střední broušení zrn. 60-80, 3. jemné broušení zrn. 100) proveďte
pečlivě rovinné broušení kotoučovou bruskou, zrnitost 100.
U stěn a u nábytku podle potřeby jemně dobruste.

Aplikace

Válečkem, štětcem, houbou, stěrkou

Spotřeba

60 – 120 g/m2  na jeden nátěr, závisí na druhu nanášení a na nasákavosti dřeva a průběhu vláken dřeva. Před použitím dobře
rozmíchejte!



ASUSO Oliwax Spezialöl

Olejování podlah

Aplikace A:
Olej Oliwax Spezialöl rovnoměrně sytě naneste houbou upevněnou v Taski svěrce nebo válečkem s krátkým vláknem. Po 30 
minutách působení odeberte přebytečný materiál špachtlí nebo gumovou stěrkou. Nesmějí zůstat žádné rybníčky, protože by 
vznikly skvrny. Ihned vmasírujte a zaleštěte olej kotoučovou bruskou (bílý PAD nebo Fladder) nebo kartáčem, dokud nebude 
povrch suchý.
Olejované plochy musejí, podle klimatu v místnosti a druhu dřeva, schnout 12 – 24 hodin.
Potom ještě jednou zaleštěte (bílý PAD nebo Fladder).
Plocha musí 48 hodin zrát, nesmí se používat a nesmí se na ni po tu dobu vstupovat.

Aplikace B:
Olej NL Spezialöl rovnoměrně sytě naneste plochou stěrkou. Ihned vmasírujte pomocí kotoučové brusky s bílým PAD.
Jedenkrát našpachtlovaná plocha musí asi 30 minut naschnout (je suchá na prach), pak proveďte předchozí krok ještě jednou.
Potom musí plocha 48 hodin zrát a nesmí se používat.

Obecné olejování
Olej NL Spezialöl rovnoměrně sytě naneste hadrem, houbou nebo podobně a asi 30 minut nechejte dřevo natahovat olej. 
Potom odeberte přebytek jiným hadrem a ihned dobře zaleštěte tak dlouho, až bude plocha suchá.

Schnutí

Po 12 hodinách možno opatrně vstoupit, ne však v botách. Po 48 hodinách možno opatrně přecházet.

Čištění a ošetřování

S plochou v prvních 10 dnech zacházejte šetrně a čistěte pouze nasucho, nepoužívejte žádné vlhké vytírání a žádné čistící a 
ošetřovací prostředky.
Podle potřeby čistěte a ošetřujte pomocí ošetřovacích prostředků ASUSO Oliwax Öl - Wischpflege nebo ASUSO Oliwax 
Hartwachs – Balsam, ASUSO Oliwax Reiniger.  Silně zatěžovaná místa (frekventované cesty,  průchody dveřmi) oživte 
podle potřeby ošetřovacím olejem ASUSO NL Holzpflegeöl. Při zpracování dodržujte pokyny příslušného technického listu a 
návod k ošetřování podle normy DIN 18356.

Důležité pokyny

• Maximální vlhkost dřeva při olejování nemá přesáhnout 14%, olej nezpracovávejte při teplotě v místnosti nižší než 
12°C.

• Čím důkladnější  je poslední broušení, tím rovnoměrnější bude olejovaná a voskovaná plocha, zrnitost brusiva 
maximálně 100, ne jemnější.

• U silně savých dřevin (např. buk) se musí po době čekání 10-20 min. provést ještě další nános, aby se plocha 
nasytila. Vždy by před stažením měl na dřevě stát nějaký přebytek oleje. 

• Stažený přebytek odstraňte, nepoužívejte ho znovu. S olejem pracujte úsporně.
• Přebytek při vmasírování do dřeva dobře odeberete bavlněným tampónem.
• Dobu schnutí řiďte podle klimatických podmínek a druhu opracovávaného dřeva, minimum jsou 4 dny.
• Olejované podlahy jsou citlivé na vlhkost, loužičky vody okamžitě vytřete. Opakované působení vlhkosti vede k 

bobtnání vláken dřeva a k zašednutí plochy, proto vytírejte pouze vlhkým hadrem.
• V ošetřovacích sadách jsou k dispozici optimální výrobky ASUSO pro zachování hodnoty podlah.
• Při zvláště jemném rozložení oleje v kontaktu se vzduchem nastává nebezpečí samovznícení. Použité 

pracovní prostředky namočte vodou a v uzavřené nádobě zlikvidujte.

Očištění nářadí

ředidlem ASUSO NL Verdünner nebo terpentýnem

Velikost balení a skladovatelnost

750 ml, 5 litrů
Skladovat v originálním neotevřeném balení lze po dobu nejméně 12 měsíců.
Otevřené balení, prosím, rychle zpracujte.

Při zpracování dodržujte obvyklá pravidla pracovní hygieny, řiďte se podle pokynů bezpečnostního listu. Olejem nasycené hadry, pracovní náčiní anebo pracovní 
oděv se mohou v suchu v případě nahromadění tepla samy vznítit. Proto všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené nádobě nebo je zlikvidujte 
nebo spalte. Zbytky výrobku se likvidují podle předpisů o nebezpečném odpadu. Hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží. 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nevylévejte do kanalizace. Používejte jen v dobře větraných prostorách.  Prázdné obaly 
předejte k recyklačnímu zpracování.

Výše uvedené údaje jsou založeny jak na rozsáhlých pokusech v laboratoři tak na základě praxe. Naše výrobky jsou podrobeny stálé a kompletní kontrole kvality. 
Výsledný povrch je určený především kvalitou použitých výrobků, řemeslným provedením práce, místními podmínkami a použitým dřevem. Deklarovaných 
vlastností bude dosaženo, bude-li výrobek zpracováván podle našeho návodu, dbejte vždy na dodržování údajů technického listu. Garantujeme jen bezvadnou 
kvalitu našich výrobků, jejichž vhodnost je v konkrétních podmínkách v případě pochybností nutné nejdříve prověřit zkušebním nátěrem.


